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Dohoda 

o provedení záchranného archeologického výzkumu 

dle ustanovení § 22, odst. 1, 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

                                                                          

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

 

čl. I 

Smluvní strany         

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 

se sídlem:  Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 

zastoupen:          PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem  

IČ:               00305847 

DIČ:                       CZ00305847 – neplátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   837791/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: XXXXX, XXXXX, 

XXXXX, tel.: XXXXX, XXXXX, e-mail: 

XXXXX 

(dále jen „objednatel“) 

 

2. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

se sídlem:    Brno-střed, Trnitá, Čechyňská 363/19, PSČ 602 00 

zastoupen:   PhDr. Lumírem Poláčkem, CSc., ředitelem  

vedoucí výzkumu:       XXXXX 

IČ:    68081758 

DIČ:   CZ68081758 

bankovní spojení:  ČSOB a.s.  Brno-Veveří  

číslo účtu.:   240602780/0300 

      (dále jen „zpracovatel“) 

 

        čl. II 

     Předmět dohody 

1. Zpracovatel jako oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, v platném znění, se dle této dohody zavazuje provést pro objednatele stranu záchranný 

archeologický výzkum roku 2019 v souvislosti s realizací veřejné zakázky: „Revitalizace 

vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)“ (dále jen „stavba“), a 

to v k. ú. Podobora a v k. ú. Louky nad Olší. 

Výše uvedená veřejná zakázka je součástí projektu: Toulky údolím Olše 

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A 

Česká republika – Polsko). 

 

2. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou archeologické práce na území 

s archeologickými nálezy až do stadia závěrečné zprávy, včetně tzv. kabinetních prací; 

vlastní terénní práce, tj. zejména archeologický dohled nad skrývkovými pracemi, skrývka 

drnů a zeminy, ruční odkryv archeologických objektů, provedení úplné dokumentace 

odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence a ošetření movitých 

http://arub.avcr.cz/kontakty/zamestnanci/polacek-lumir.html


 2 

archeologických nálezů, zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. 

překreslení plánů, digitalizace), dokumentace; tzv. kabinetní práce, tj. zejména evidence a 

ošetření movitých archeologických nálezů, včetně jejich případné konzervace, uložení 

movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků a komplexní 

vyhodnocení výsledků výzkumu, včetně potřebných zemních odkryvů vhodnou strojovou 

mechanizací, včetně všech souvisejících prací a deponování zemního odkryvu. Nedílnou 

součástí výzkumu jsou i přírodovědná měření a prospekce detektorem kovů (předmět plnění 

je dále v této dohodě také označen jako „dílo“ nebo „výzkum“). 

3. Výsledkem plnění (činnosti zpracovatele) dle této dohody bude nálezová zpráva  

o provedení záchranného archeologického výzkumu, kterou zpracovatel předá objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této dohody sjednanou cenu a 

poskytnout zpracovateli součinnost potřebnou k řádnému provedení výzkumu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran, včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Zpracovatel 

prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o DPH). V případě změny účtu je zpracovatel povinen doložit vlastnictví 

k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet 

však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

 

čl. III 

                                 Doba a způsob plnění předmětu dohody 
1. Záchranný archeologický výzkum bude zahájen dnem, který stanoví a s nejméně třídenním 

předstihem oznámí zpracovateli objednatel.  

Termín zahájení nejpozději 1. 05. 2019 

2. Výzkum bude prováděn na ploše, kterou objednatel v terénu geodeticky zaměří a zřetelným 

způsobem vyznačí. 

3. Záchranný archeologický výzkum terénní části bude prováděn max. do 31. 10. 2019 

počínaje dnem dle odstavce č. 1 tohoto článku smlouvy.  

 

1. Etapa               plošná sonda mezi patkami 41-50            do 30. 6. 2019 

2. Etapa               plošná sonda mezi patkami 1-12              do 31. 7. 2019 

3. Etapa               dílčí sondy mezi patkami 33-40                do 31. 8. 2019 

4. Etapa               plošná sonda 13-19 + dílčí sondy 20-22  do 30. 9. 2019 

5. Etapa               plošná sonda mezi patkami 23-32            do 31. 10. 2019 

Předání jednotlivých etap bude doloženo předávacím protokolem podepsaným 

relevantními zástupci objednatele a zpracovatele.  
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4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 

jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 3 tohoto článku. Omezení postupu prací 

dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla  

dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty  

dle odst. 3 tohoto článku dohody, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena 

výzvou zástupce objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. 

Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 

oprávněnou jednat ve věcech realizace díla dle čl. I. odst. 1 této dohody. Přerušení doby 

plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem k dohodě. 

5. Předání jednotlivých již prozkoumaných ploch pro jakoukoli stavební činnost objednatele 

bude odsouhlaseno zápisem do stavebního deníku a stvrzeno podpisem oprávněných 

zástupců smluvních stran.  

6. Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli potřebnou součinnost v rozsahu stanoveném 

dohodou o spolupráci ze dne 25. 3. 2019. V případě neposkytnutí této součinnosti, je zpracovatel 

zproštěn veškerých závazků plynoucích z této smlouvy až do doby než bude součinnost poskytnuta. 

Jiné požadavky na součinnost je zpracovatel povinen oznámit objednateli a zástupci 

objednatele s nejméně dvoudenním předstihem. 

7. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude objednateli 

předána do 6 měsíců od skončení terénní části záchranného archeologického výzkumu. 

 

       čl. IV 

Náklady zpracovatele a jejich úhrada 

1.   Za provedení záchranného archeologického výzkumu podle této dohody, náleží     

            zpracovateli níže specifikována úplata: 

 

Cena bez DPH 1 296 000,- Kč 

DPH 21%          272 160,- Kč 

Cena vč. DPH 1 568 160,- Kč  

 

2. Provedené práce budou zpracovatelem fakturovány v dílčích etapách: 

a) po skončení terénních prací do výše max. 80 % ceny díla dle čl. IV odst. 1 této dohody, 

a to průběžně jednou měsíčně podle skutečně odvedené práce. 

 

b) po odevzdání závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu, 

resp. nálezové zprávy, ve výši 20 % ceny díla dle čl. IV odst. 1 této dohody.            

        

3. Podkladem pro úhradu ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 

stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených 

platnými právními předpisy pro daňový doklad musí každá faktura dále obsahovat: 

a) IČ objednatele,  

b) číslo a datum vystavení faktury, 

c) předmět plnění, tj. text: „Archeologický výzkum roku 2019 v souvislosti s realizací 

veřejné zakázky „Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-
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Podoboře (MT)“, která je součástí projektu (Toulky údolím Olše, 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303), 

d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zpracovatel povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 5 této smlouvy informovat objednatele), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu, 

g) přílohou faktury bude soupis odvedené práce podepsaný zpracovatelem a zástupcem 

objednatele, případně mohou být tyto informace uvedeny přímo ve faktuře. 

 

4. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, 

v platném znění, a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře 

uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 

účet zpracovatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že  

a)   bankovní účet zpracovatele určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v databázi „Registr plátců DPH“, nebo 

b)   zpracovatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v databázi „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

c)  zpracovatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně zpracovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo ji vrátit 

bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení 

nové faktury objednateli. 

 

6. Platby budou převedeny převodním příkazem na účet zpracovatele uvedený na faktuře. 

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Stejná lhůta 

splatnosti platí i při placení jiných plateb (úroků z prodlení, náhrady škody apod.), pokud 

není v této dohodě uvedeno jinak. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu 

pověřené osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb.  Bude-li objednatel v prodlení s úhradou, je zpracovatel oprávněn účtovat smluvní 

pokutu ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

 

7. V případě, že stavební práce zasáhnou dosud nenarušené archeologické situace mimo 

plochu vyznačenou původním stavebním plánem, bude výzkum těchto ploch účtován 

zvlášť. 

 

čl. V 

                          Práva a povinnosti zpracovatele 

1. Zpracovatel je povinen provést výzkum sám nebo prostřednictvím osob, které budou k 

provedení výzkumu zpracovatelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují 

potřebnou odbornou způsobilostí. 

2. Pracovníci zpracovatele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré 

bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. 

Zpracovatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, kterými 

zabezpečil plnění závazků dle této dohody.      
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3.  Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného 

archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění 

záchranného archeologického výzkumu a souvisejících stavebních prací. Dohody učiněné 

ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této 

dohody. V potřebném rozsahu provádí záznamy rovněž do stavebního deníku výše uvedené 

stavby. 

 

čl. VI 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje neprodleně při podpisu této dohody předat zpracovateli veškerou 

dokumentaci, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby mohlo být dílo 

provedeno bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu. 

2. Objednatel se zavazuje předat území, na němž bude zpracovatel provádět výzkum, 

nejpozději v termínu dle výzvy uvedené v čl. III odst. 1 této dohody.   

3. Objednatel je povinen oznámit a předat zpracovateli veškeré případné archeologické nálezy 

ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění, a § 176 zák. č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

 

 

čl. VII 

    Závěrečná ustanovení 

1. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních 

stran. 

2. Zpracovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uvedená smlouva bude zveřejněna v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 

návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv.  

4. Tato dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zpracovatel jedno vyhotovení. 

5. Uvedené osobní údaje Muzeum Těšínska, p. o., zpracovává v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobné 

informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 

Muzea Těšínska www.muzeumct.cz. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této dohody a že tuto dohodu uzavřely 

na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

V Českém Těšíně dne   

  

V Brně dne 25. 3. 2019 

http://www.muzeumct.cz/
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za objednatele: 

PaedDr. Zbyšek Ondřeka 

ředitel Muzea Těšínska, p. o. 

 

 

 

               za zpracovatele: 

         PhDr. Lumír Poláček, CSc. 

ředitel Archeologického ústavu AV ČR                                

Brno, v. v. i 

 

 

                       

http://arub.avcr.cz/kontakty/zamestnanci/polacek-lumir.html

